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INFORMAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO: Esclarecimentos fornecidos pelo engenheiro da 

SAEN, o Sr. Jose Carlos 

 

1- A alimentação dos quadros será feita por um outro, denominado QDLF, a ser 

instalado na parede em frente aos elevadores. Foi verificado que há um pequeno erro 

de localização do mesmo na planta de iluminação. A real posição deste quadro deverá 

ser aquela indicada na planta de tomadas e o existente deverá ser retirado.  

 

2-  Ainda de acordo com a planta, este QDLF será alimentado por aquele que é o geral 

do andar, localizado junto a um banheiro e próximo às escadas, identificado como 

QDG. Este quadro deverá ser substituído por outro, um pouco maior, que acomode 

mais adequadamente os barramentos e disjuntores neles instalados, bem como 

também, o disjuntor geral desta nova instalação, que será maior (200A) do que o atual 

(100A). 

 

3- A alimentação elétrica para os andares do prédio é fornecida por meio de um 

barramento blindado (busway) acomodado em uma prumada existente junto às 

escadas. Em cada andar, há uma visita a ela, protegida por uma porta de alumínio (vide 

foto) que contém um cofre de derivação para o fornecimento de eletricidade para os 

circuitos, provavelmente com uma chave seccionadora e fusíveis. Como consta no 

processo, foi solicitado junto à Preuni, a fim de conhecimento das características 

elétricas do (busway) e dispositivos de proteção, e consequentemente foi verificado se 

os mesmos suportariam o acréscimo de demanda elétrica ou precisariam de 

substituição. O retorno destas informações e a necessidade de licitar a obra não 

ficaram sincronizados, e por fim, esta informação, bem como o possível lançamento de 

um novo alimentador geral até o QDG, ficaram pendentes, e, por consequencia, 



 
deverão ser verificados durante a obra. Os seus custos não foram planilhados. De 

qualquer forma, a manutenção da Preuni deverá ser acionada para acompanhar este 

procedimento. 

 

 

 

 



 
 

 


